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Agenda do Sistema FIERN
11.04.2017 - PDA FIERN: Curso “Como
Atender a Fiscalização do Trabalho?”
Público alvo: Empresários do setor industrial,
gestores de recursos humanos e outros profissionais
de empresas industriais. Local: Espaço Cultural
Candinha Bezerra. Horário: Das 8:30 às 17:30.
.

Compras Governamentais
Editais Publicados. Links:
Governo do Estado do Rio Grande do Norte

Portal SEBRAE – Licitações abertas – RN e BR
Prefeitura de Caicó/RN
Prefeitura de Macaíba/RN
Prefeitura de Mossoró/RN
Prefeitura de Natal/RN
Prefeitura de Parnamirim/RN
Prefeitura de Pau dos Ferros/RN
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante/RN
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Indicadores Econômicos
Construção civil potiguar suaviza queda em
fevereiro
Os resultados da Sondagem Indústria da Construção
CNI/CBIC/FIERN, realizada entre os dias 2 e 14 de
março de 2017, mostram que a atividade do setor se
manteve retraída em fevereiro, porém em menor
intensidade do que a verificada no levantamento de
janeiro, e ficou abaixo do padrão usual para o
período. O indicador do nível de atividade do setor
aumentou 40,19%, passando de 31,6 para 44,3
pontos, mas mantem-se abaixo de 50 pontos,
mostrando queda na atividade em relação ao mês
anterior, embora com menos força. (valores abaixo
de 50 pontos indicam queda). Na comparação com
fevereiro de 2016, o indicador cresceu 11,87%. O
indicador do nível de atividade efetiva-usual recuou
5,02%, ao passar de 23,9 para 22,7 pontos,
mostrando que, na percepção dos empresários, a
atividade estava abaixo do padrão usual para os
meses de fevereiro. Na comparação com o mesmo
mês de 2016, o índice caiu 16,85%. Portal da FIERN –
Sondagem Indústria da Construção do RN.

Interesse M P E
Programa investe R$ 7 milhões na difusão de inovação tecnológica
O Sebrae no Rio Grande do Norte vai investir, até o fim do ano, R$ 7 milhões em ações de inovação para empresas de
pequeno porte através do programa Sebraetec. O montante vai subsidiar consultorias tecnológicas em sete áreas.
Somente neste trimestre, os recursos foram destinados a 462 projetos em praticamente todas as regiões do estado, um
crescimento de 243% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, quando foram aprovados 190 projetos.
Por meio do Sebraetec, o empresário pode implementar as melhorias com ajuda de uma rede de consultores e
prestadores de serviços tecnológicos contratada pelo Sebrae para adequar seu produto, serviço ou processo produtivo à
realidade do mercado, com subsídios não reembolsáveis de 70%. A contrapartida do empreendedor fica em 30% do valor
da consultoria ou serviço realizado. O suporte tecnológico via Sebraetec vai desde consultorias para identificar as
necessidades da empresa, acompanhamento para assegurar os melhores resultados e minimizar os riscos, e até auxílio
na melhor escolha para os investimentos em tecnologia e inovação. O Sebraetec atua em sete áreas distintas, como
design, produtividade, propriedade intelectual, qualidade inovação, sustentabilidade e serviços digitais.
Fonte: Portal Agência Sebrae de Notícias.

Banco do Nordeste lança simulador de crédito para Cartão BNB
Os clientes do Banco do Nordeste contam agora com mais uma ferramenta para aproveitar as vantagens do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE): o simulador do Cartão BNB e do Cartão BNB
Agro (http://www.simuladorcartaobnb.com.br). Com ele, é possível conferir com mais rapidez e praticidade as condições de
financiamento, incluindo a programação de parcelas a pagar e previsão de bônus sobre os juros. Como ressaltou o
superintendente de Negócios de Varejo e Agronegócio, Luiz Sérgio Farias Machado, o simulador é voltado para micro,
pequenas, médias e grandes empresas, incluindo o setor do agronegócio. "Com essa plataforma, disponível no site do
Banco, o cliente informa quanto precisa de crédito e obtém um valor estimado das suas parcelas", afirmou. A ação
atende ao direcionamento estratégico do Banco do Nordeste para ampliação dos serviços digitais, integrando o
projeto MPE Digital. "O objetivo é fornecer mais uma ferramenta aos nossos clientes para facilitar o conhecimento sobre
as condições diferenciadas do crédito oferecido pelo Banco em relação ao mercado, principalmente no que diz respeito
às taxas", reforçou Luiz Sérgio. Condições - Os cartões BNB combinam a praticidade do crédito rotativo pré-aprovado
com as taxas mais competitivas do mercado. Com o Cartão BNB é possível a aquisição de máquinas, veículos e
equipamentos em até 72 meses, com direito a bônus de adimplência de 15% sobre os juros. O produto também permite
a compra de matéria-prima, insumos e mercadorias para constituição de estoque. Já com o Cartão BNB Agro, o cliente
pode financiar a aquisição de colheitadeiras, tratores e microtratores, veículos, máquinas e equipamentos para
mecanização. Fonte: Imprensa do Bando do Nordeste.

Câmara aprova terceirização para todas as atividades da empresa
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira, 22.03, o Projeto de Lei 4302/98, que permite o uso da
terceirização em todas as áreas (atividade-fim e atividade-meio) das empresas. Foi aprovado um substitutivo do Senado
para a matéria, que também aumenta de três para seis meses o tempo do trabalho temporário, prazo que pode ser
alterado por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. O texto será enviado à sanção presidencial. A matéria foi
aprovada com parecer do deputado Laercio Oliveira (SD-SE), que excluiu do texto uma anistia para as empresas tanto
contratantes quanto de terceirização relativa a multas e penalidades impostas com base na legislação modificada e não
compatível com a nova lei. Outra mudança no parecer, relacionada ao trabalho temporário, inclui trecho da redação
aprovada anteriormente pela Câmara para deixar claro que essa modalidade poderá ser usada nas atividades-fim e nas
atividades-meio da empresa. Portal Agência Câmara de Notícias.

Interesse Geral da Indústria
Mercado financeiro reduz de 4,15% para 4,12% projeção para a inflação
O mercado financeiro reduziu, pela terceira vez consecutiva, a projeção para a inflação este ano. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
passou de 4,15% para 4,12%, de acordo com o boletim Focus, uma publicação elaborada todas as semanas pelo Banco Central (BC), e divulgada às segundas-feiras. A projeção
para a inflação este ano está abaixo do centro da meta, que é 4,5%. A meta tem ainda limite inferior de 3% e superior de 6%. Para 2018, a projeção segue em 4,5%. A previsão
de instituições financeiras para o crescimento da economia (Produto Interno Bruto – PIB, soma de todas as riquezas produzidas pelo país) este ano foi ajustada de 0,48% para
0,47%. Para o próximo ano, a estimativa foi mantida em 2,5%.
Selic deve fechar ano em 9% - Para o mercado financeiro, a taxa Selic encerrará 2017 em 9% ao ano. Para o final de 2018, a expectativa permanece em 8,50% ao ano.
Atualmente, a Selic está em 12,25% ao ano. A Selic é um dos instrumentos usados para influenciar a atividade econômica e a inflação. Quando o Copom aumenta a Selic, a
meta é conter a demanda aquecida, e isso gera reflexos nos preços, porque juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Quando o Copom diminui os juros
básicos, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação. Portal EBC – Agência Brasil.

“[...] Espero e trabalho por um País melhor e a regulamentação da terceirização é medida necessária e oportuna para a construção de
um Brasil com ordem e progresso! [...]” Amaro Sales de Araújo

